Jaarverslag maart 2020 – juni 2021.
Vooraf: De verslagperiode kenmerkt zich door de Corona pandemie waardoor allerlei
beperkende maatregelen noodzakelijk waren. Ontmoetingen waren zeer beperkt, laat staan
dat er live vergaderd kon worden.
De eerste periode (tot de zomer) stonden we met elkaar in standje “overleven”: ons aan de
maatregelen houden en ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk met elkaar gezond bleven.
Dat betekende vooral dat er geen ontmoetingsbijeenkomsten meer konden plaats vinden.
Geen dorpshuiskamer meer (een korte periode was dat in de buitenruimte nog even
mogelijk), geen sport- en voetbalactiviteiten, niet bij elkaar op bezoek, geen ontmoetingen
in de kantine van de Witteveense Boys en in het dorpshuis.
Voor iedereen is dit een zware periode geweest. Maar we hebben het gered en we zijn heel
blij met ons project Naoberkracht. Ons duo Josina en Renda kon snel handelen en had goed
in beeld welke mensen in ons dorp extra hulp en aandacht konden gebruiken. En er waren
veel mensen die zich daar spontaan voor aanboden. Er werden boodschappen voor elkaar
gedaan, er werd in tweetallen gewandeld (zodat er toch nog wat contact was), de
dorpshuiskamer ging digitaal, er is veel telefonisch contact geweest.
Op het moment van schrijven (juni 2021) gaat het goed, veel mensen zijn gevaccineerd, en
de maatregelen worden steeds verder losgelaten. Nu is het zaak alles op gang te krijgen. Dit
geldt vooral ook voor een aantal organisaties in ons dorp die een lange periode geen
inkomen meer hebben gehad en het financieel zwaar hebben. Met name voor ons
dorpshuis, Multi Functioneel Centrum de Tille (die vlak voor de Corona al een probleem had
omdat een grote huurder, Kits Primair, zich uit de Tille had teruggetrokken), is dit
momenteel een grote uitdaging. Gelukkig denken de provincie en de gemeente hierin mee
en zijn er (financiële) impulsen van die kant. Maar we zullen het toch vooral met elkaar
moeten doen.
In dit jaarverslag toch een korte terugblik op het afgelopen jaar. Voor nadere toelichting
verwijzen wij u op onderdelen naar de website (www.dorpwitteveen.nl). En voor vragen,
opmerkingen en verdere verdieping nodigen wij u van harte uit om op onze
ledenvergadering van 25 augustus aanstaande te komen.
De geplande ALV van 22 april 2020 kon door de Corona maatregelen niet doorgaan. Deze
heeft plaats gevonden op 18 augustus, in de open lucht, op voldoende afstand van elkaar, en
zonder “nazit”. Om recht te doen aan een jaarcyclus hebben we nu dus weer de ALV in
augustus gepland, waarschijnlijk weer in de openlucht maar hopelijk nu wel met een nazit.
Ons voornemen is te proberen in het voorjaar van 2022 weer een ALV te plannen (als dit
weer onder normale omstandigheden binnen kan gebeuren), waarmee we weer aan onze
verplichting kunnen voldoen dat we jaarlijks een ALV in het voorjaar houden.
In ons vorige jaarverslag keken we terug op het voornemen van de gemeente met ons dorp
een pilot aan te gaan waarbij een dorp (Witteveen) meer zeggenschap krijgt over besteding
van een budget (op het terrein van het Sociaal Domein). We keken we ook terug op de
dorpsbijeenkomst op 26 oktober 2019 en wat dat heeft opgeleverd voor deze pilot met de
gemeente.
Het heeft er even naar uit gezien dat dit voornemen zou stranden in de Corona perikelen.
Maar het is verheugend te melden dat het bestuur van Dorpsbelang (DBW) er toch in is
geslaagd (door het digitaal vergaderen en telefonische contacten) dit op te pakken en juist

de Corona tijd heeft gebruikt om het plan met de gemeente, zorgaanbieders en
verenigingen uit Witteveen verder uit te werken zodat we als de maatregelen soepeler
zouden worden we ook van start kunnen gaan. We denken (en hopen) dat dat na deze
zomer (september 2021) het geval zal zijn.
We zijn de gemeente zeer erkentelijk dat ze ons ondertussen de financiële ruimte heeft
gegeven om te kunnen doorgaan met Naoberkracht, zodat ons Duo Josina en Renda hun
werk kon voortzetten, wat juist in deze Corona-tijd belangrijk is gebleken.
De op de dorpsbijeenkomst van 26 oktober 2019 benoemd speerpunten zijn nu uitgewerkt
in een soort kadernotitie en aan de dorpsbewoners gepresenteerd in een
voorlichtingsfilmpje … zie website www.dorpwitteveen.nl
In het kort samengevat:
• Naoberkracht wordt voortgezet
• Ouderen en jeugd hebben prioriteit
• De Tille is een belangrijke spil in het dorp
• Samen eten in de Tille
Het College van B&W heeft besloten ons daar de komende drie jaar een budget voor te
geven. Onlangs heeft DBW samen met Matthijs Jansen (voorzitter Tille) en Tjitske Raggers
(kartrekker Jeugd) de plannen gepresenteerd aan de raadscommissie (ook met een filmpje,
maar een andere dan het bewonersfilmpje, zie ook www.dorpwitteveen.nl)
Er is een convenant met de gemeente in voorbereiding waarin de afspraken tussen de
gemeente en Witteveen zijn uitgewerkt (o.a. evaluatie, meting van resultaten, borging in de
toekomst). Zo gauw dit convenant klaar is zullen wij dit melden en op de site plaatsen.
Speerpunt mbt Ouderen: met de zorgaanbieders is regelmatig overleg geweest over de
doorontwikkeling van de dorpshuiskamer. Het doel is dat dorpsbewoners zo lang mogelijk de
dorpshuiskamer kunnen blijven bezoeken, ook als er sprake is van lichamelijke-en/of
psychische problematiek, en dat de vrijwilligers ondersteund gaan worden door een
zorgprofessional. Wat is er mooier dan hier te kunnen blijven mee doen met andere
dorpsbewoners (oud en jong). Met Plaatselijk Belang in de Broekstreek hebben we overleg
om te kijken of we hierbij kunnen samenwerken.
m.b.t. de jeugd: Er is een overleg gestart tussen de verschillende organisaties in Witteveen
die contacten hebben met de jeugd, te weten jeugdsoos Enjoy, de Tille,
gymnastiekvereniging SALTO en de Witteveense Boys. Het doel is gezamenlijk een plan van
aanpak te ontwikkelen om te realiseren dat de Witteveense jeugd kansrijk kunnen
uitstromen naar onderwijs en de arbeidsmarkt. Omdat we ons daarbij richten op de
uitstroom van de lagere school naar het voortgezet onderwijs is van belang samenwerking
met onze basisschool de Wenteling te realiseren. En ook hierbij wordt samenwerking met de
Broestreek gezocht.
Door Corona zijn veel activiteiten niet doorgegaan.
Helaas hebben we de plannen voor de Culturele Estafette moeten cancelen.
Festiviteiten ikv van “75 jaar vrijheid” zijn doorgeschoven naar 2022.
De plantjesmarkt heeft in 2020 niet plaats gevonden, maar heeft het plan om in het najaar
op de burendag van 2021 toch een markt te organiseren.
De buurtacademie heeft in wachtstand gestaan.
De wandel4daagse heeft in 2020 ook niet plaats gevonden, maar heeft in juni 2021 een
succesvolle alternatieve wandel4daagse (in kleine groepjes) georganiseerd.

De Kerstumkiek heeft in 2020 ook niet plaats gevonden.
Geen Kerstavond bij de Kerstboom.
Het gezamenlijk Paasvuur met de Broekstreek kon voor de 2e keer niet doorgaan. De 1e keer
werd dit afgelast door de extreme warmte en nu dus door Corona.
De groenwerkgroep is actief gebleven en heeft de Coronatijd gebruikt om de
voorbereidingen voor het voedselbossie af te ronden. Het is verheugend dat zij de eerste
prijs van MOEK (Mooi op Eigen Kracht) heeft ontvangen, waarmee de financiering van het
plan zo goed als rond is. In het voorjaar van 2021 zijn de eerste fruitbomen (met hulp van
vele vrijwilligers) geplaatst.
Lustrumfeest 95 jaar Witteveen: in 2021 bestaat Witteveen 95 jaar.
Op de ALV van 2020 werd daar uitgebreid aandacht aan besteedt. De lustrumcommissie had
een raadpleging in het dorp gehouden en geconcludeerd dat een groot lustrumfeest zoals
we dat gewend zijn in Witteveen (met straatversiering en straatfeesten, met gezamenlijke
sportactiviteiten en een afsluitend tentfeest) niet aan de orde kon zijn door de Coronabeperkende maatregelen.
Het is verheugend dat de commissie erin is geslaagd corona vriendelijke festiviteiten voor te
bereiden waarmee er toch aandacht is voor dit feestelijke feit. Deze gaan plaats vinden
begin juli 2021 en als het enigszins mogelijk is wordt er in oktober ook nog een klein feestje
georganiseerd. En dan gaan we voor een 100-jarig feest in 2026.
Op initiatief van Naoberkracht is optimistisch met alle organisaties uit het dorp voor 2021
een jaar-activiteitenkalender opgesteld. En we hopen natuurlijk met elkaar dat we daar dit
najaar zoveel mogelijk van kunnen gaan uitvoeren.
Verkeersveiligheid.
Er zijn veel klachten over de snelheid waarmee soms door het dorp wordt gereden. Vele
dorpsbewoners maken zich zorgen over de veiligheid van fietsers en wandelaars, in het
bijzonder die van de kinderen.
Dorpsbelang heeft contact gelegd met Veilig Verkeer Nederland om te kijken op welke wijze
we hier wat aan zouden kunnen doen. Er zijn immers al verkeersdrempels, in de bebouwde
kom mag al niet harder dan 30 km worden gereden, regelmatig hebben we digitale
waarschuwingsborden op verschillende plaatsen in het dorp gehad. Het probleem blijkt
echter hardnekkig.
We hebben besloten een werkgroep met bewoners samen te stellen die zich over de kwestie
gaat buigen. De verwachting is dat de werkgroep gaat beginnen (zomer 2021) met een
enquête onder de dorpsbewoners om vervolgens te kunnen bepalen op welke wijze de
problematiek aangepakt kan gaan worden.
Daarnaast is Dorpsbelang alert op de mogelijkheden die hopelijk in de toekomst worden
geboden om fietspaden in de nabije omgeving te realiseren. Zo heeft DBW dorpsbewoners
gestimuleerd een (digitale) enquête van de gemeente in te vullen op basis waarvan een
gemeentelijk fietspadenplan ontworpen gaat worden. Het is verheugend te vernemen dat
veel Witteveners deze enquête hebben ingevuld, de wensen van Witteveen zijn goed
doorgekomen. En nu maar hopen dat dat in de toekomst fietspaden in de omgeving van
Witteveen gaat opleveren.

Andere werkzaamheden van DBW:
Om de Witteveners een hart onder de riem te steken zijn alle bewoners op Eerste Kerstdag
door DBW, de Tille en Naoberkracht verrast met een eetbaar hart, waarbij ook de
activiteitenkalender voor 2021 werd aangeboden.
Op verzoek van de gastvrouwen/heren van de Dorpshuiskamer heeft DBW in het voorjaar
van 2021 Witteveense tasjes laten maken. De gastvrouwen gaan i.s.m. het Duo
Naoberkracht met die tasjes (met inhoud) deelnemers en potentiele deelnemers van de
dorpshuiskamer bezoeken. De tasjes worden gebruikt als een ontmoeting in de tuin (na de
saaie en eenzame winter) en de mensen worden gestimuleerd de tasje op de zelfde wijze
aan een andere dorpsgenoot aan te bieden… doel is dat er weer veel (kleinschalige)
ontmoetingen gaan plaats vinden.
DBW heeft een voorraad tasjes aangeschaft die te koop worden aangeboden en de
opbrengst zal aangewend gaan worden voor een doel in Witteveen.
Omdat de AED bij de Tille gebreken begon te vertonen heeft DBW het initiatief genomen om
samen met de Witteveens Boys tot aanschaf van twee nieuwe AED’s te komen en
gezamenlijke afspraken te maken over coördinatie en onderhoud.
Met bewoners aan de Kerkweg en de gemeente is overleg geweest over de overlast van de
eikenbomen. Jammer genoeg heeft dit niet geleid tot een positief resultaat voor betreffende
bewoners.
Contact met de KPN en met het DOM heeft ertoe geleid dat er nu via het DOM en de BOKD
een inventarisatie in dorpen plaats vindt.
Dorpsbelang als organisatie.
Zeiden we vorig jaar nog dat we op sterkte zijn, na een jaar moeten we concluderen dat we
nieuwe bestuursleden kunnen gebruiken. Op de komende ALV zijn 4 bestuursleden
aftredend (om verschillende redenen).
Reden voor het bestuur om momenteel kritisch te kijken naar de gekozen structuur, waarbij
we in 2015 kozen voor de portefeuilles Zorg en Welzijn, Jeugd, Sport en Bedrijfsleven.
Wellicht dat we nu tot andere portefeuilles komen, en we hebben alle hoop dat we dit met
nieuwe bestuursleden verder kunnen gaan uitwerken.
Het bestuur staat altijd open voor nieuwe ideeën en initiatieven en zal daar ondersteunend
en faciliterend en wanneer nodig coördinerend in handelen.
Website: www.dorpwitteveen.nl

Plannen 2021-2022.
specifieke speerpunten:
• Versterking DBW en evaluatie organisatiestructuur.
• Pilot de Kracht van Witteveen
• Voortgang Naoberkracht
• Doorontwikkeling dorpshuiskamer
• Pilot jeugd
• Samenwerking MFC de Tille gericht op versterken spilfunctie in het dorp en
functieverbreding (naar zorg- en welzijn).
• aanschaf boekhoudpakket.
• Verkeersveiligheid

